
jiiHiiHiiiiiiii!11111111111111111111 inni uiiii iiiiiiiiiiiiiiiii!11111111111nm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininifiiip.

VERDA

Eksredaktoro de “ Japana EspejraiilĴBto,'' ekssekretario 
do " Japana Esperantista A socio,n Aŭtoro .de multfij 
esperantaj verkaj, k町 kunlaboranto de «ia Bevuo.

*

OSAKA, JAPANUJO

OKTOBRO 1920



ENHAVO： Socio de milita Tipo bnj tiu de iudustria Tipe— 
Verda Utopio—Odo pri Japaninoj—Bela urbo K joto•一Strato Ĝin za—Vortcj de 
Abdul Baha—Honesteco—Ne kaŝu vian ee peran tis tecon !—Gazetoj Ricevitaj— 
Korespoiida Fako.

LA REVUO ORIENTA
MONATA GAZETO INTERNACIA

ORGANO DE JAPANA ESPERANTO-INST1TUTO

ADMINISTRACIO KAJ REDAKCIO :
K. OSSAKA,TOKIO?UŜIGOME,ŜIN-OGAŬAMAĈI,III-14.

JARABONO: ¥ 2,20

L I B ERO VERDA OMBRO
ORGANO DE ESPERANTISTA :MONATA BULTENO

GKuro DE
FORMOSA ESPERANTISTA

EN LA TRFA NACIA KOLEGIO. ASOCIO.
h». A
八. ・〇

REDAKCIO： ADMINISTRACIO：
II. JAGI FORMOSA ESPERANTISTA

DAI SAN KOTO GAKKO, ASOCIO
TAIHOKU, FORMOSA,

KIOTO. JAPANUJO.
JARABONO： ¥ 1.20 JARABONO :Sm. 0.60

TARIFO DE L'REKLAMO DE «VERDA UTOPIO”
Unu Enpresaĵo 6 Enpresaĵoj, 12 Enpresaĵoj,

— ĉru ĈIU

PLENA PA6〇… ¥ 20.0 ¥ 15.0 ¥ 10.0
% DA PAGO...... ——12.0 ■----- 9.0 ----- 6.0
%-------- ---- ----- 8.0 ----- 6.0 ----- 4.0
%--------- ---- ----- 6.0 ----- 4.0 —‘一”• 3.0

ANONCETO: UNU LINIO ¥〇. 4〇, RABATO DA
10% POR 3 ENPRESOJ

KAJ 25% POR 12 ENPRESOJ. ANTAŬA PAGO.



VERDA 
UTOPIO

INTERNACIA REVUO ESPERANTA
ADMINISTRACIO kaj redakcio： 

“VERDA UTOPIOn 
5265, UEHOMĴ\[AĈI 7-ĈOME, 

JIINAMT-KU, OSAKA, JAPANUJO.

ABONO : Jare En 3.00 (aŭ 33 Resp. 
Kuponoj); Duojare En 1.50 (aŭ 17 Resp. 
Kup.) Helpabjno: Jare almenaŭ En 
も00 (aŭ 55 Resp. Kup.)

Konto ĉe Kajima B triko, Osaka.

VOL.1 OKTOBRO 1920 No. 4

Socio de milita Tipo
Icaj

Tiu de indus tria Tipo
Organizo de socio ne estas senmova kaj neŝanĝebla. 

La socio evolucias, ŝanĝiĝas kaj transformiĝas.
Tial, lcvankam la reganta klaso entuziasme kaj fervore 

volus subteni nunan socion, tamen la socio, senĉese kaj 
eterne fluas kaj fluadas ie n kiel akvo de rive re g 〇.

Al kiu direkto nuntempa socio iros ? Por momento ni 
aŭskultu al Spencer, giganto en la sociologia mond〇. Li 
diris,l<e Ia socio evolucias de la milita tipo al la industria 
tipo.

En la socio de la milita tipo la ŝtato s ufo k ige perforte 
subpre rne gas individuojn. Tie la individuoj estas posedajo 
de Ia《tato. Tie Ia plej grava el Ia vivado estas ne laboro 
sed milito. Kaj laborantoj ĉiam restas sklavoj kaj ilia situacio 
estas pli multe mizera ol soldat〇. Kontraŭe, en Ia socio de la 
industria tipo mil辻〇 ne povos ekzisti plu, kaj industrio mem 
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estos la plej grava. Kaj kunlaborado bazita sur libera volo 
Icaj libera kontrakto de liberaj homoj, tiuj ĉi estos fundamenta 
simbolo de la socio. Tie libera socia kunligo de la homaro, 
kiu kontraŭstaras al la ŝtata organizo, kaj kies starigo estas 
111al permesita de la ŝtato, ekfloros plene; plie ekonomia 
memsufiĉeco en unu lando ĉesigos por ĉiam, kaj unu granda 
rondo familia de la homaro estos akcelita en speciala formo.

De la milita tipo al la industria tipo. Tiu ĉi propozicio 
de Spencer multe enhavas ĝeneralan veron・ Nuna socio, 
efektive, vagadas inter tiuj ĉi ambaŭ ekstremoj iuj penadas 
rekte antaŭenmarŝi en la novan socion de la industria 
tipo； aliaj persistas subteni la malnovan socion de la mil计a 
tipo.

Tiel, diversaj sociaj konfriktoj ne povas ne esti intensa en 
nuna soci〇・

Trad. el Japana lingvo
KOFO・

Oni povus juste diri, ke oni vivas spirite, se ne korpe, 
en t iomaj landoj, kiomajn naci li ligvoj n oni scias.

Nacilingvo estas la esprimo de P sento kaj penso de sia 
nacio ・

Estas nature, ke tiu, kiu scias ju pli profunde, ekzemple, 
anglan lingvon, montras la emon des pli favori Anglujon aŭ 
Usonon, kiu uzas la saman lingvon; tiamaniere gernan- 
lingvis to Germanujo n k. t・ p.

Sekve, iu ajn lingvo kunsenti gas kaj k u npensi gas ilin 
ĉiujn, kiuj scias la saman lingvon tiel, kiel la nacion nlem, 
kies estas la propra nacilingv〇.
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Se ni malfermos la paĝojn el nia historio ni momente 
konsentos je la supredirita fakto・ '

Kiam estis enkondukita la ĥina lingvo, tiam aperis en 
nja lando Konfusianismo ;la sanskrito, Buddispio ； kaj laste 
ja usona kaj europaj lingvoj, kristanismo, &uokaze kune 
kun sia propra civilizacio.

Nia nacio tiel estas ĉiufoje adorinta aŭ almenaŭ sekvinta 
unu post alian ismon aŭ civilizacion el fremdlando, kie nia 
tiama nacia spirito estas loĝinta laŭ mia opini〇.

Estas nenia metodo pli saĝa por iu nacio ol disŝuti ĝian 
nacilingvon en fremdlandoj n por premi iliajn korojn ・ 〇 ni 
tre bone scias, ke multe da kontraŭ konsentoj inter nacioj 
leviĝas de 1'malkompreno de Ftiam uzata lingvo, per kiu 
oni esprimas siajn sentojn kaj pensojn・

Bebaŭrinde, ni, orientuloj, kies literoj estas ideografiaj 
havas grandegan malhelpon, pro kiu okcidentuloj, kies 
literoj estas fonetikaj, rigardas nian lingvon ne ellernebla aŭ 
almenaŭ treege malfacila por lerni.

Ni divenas, ke estus kompare pli facile por japanoj lerni 
]a fonetikan fremdlingvon ol por usonanoj kaj eŭropanoj 
lerni nian ideografan lingvo n. Jen estas nur malmulte da 
japanlingvistoj nun en fremdlandoj・ Ho ve! ni treege 
bedaŭras, ke nia lingvo estas maldisŝu tebla en fre m dian doj n 
por disvastigi niajn sentojn' kaj pensojn.

Konsekvence, nia nacio estas ofte malkomprenata de 
diversaj nacioj, ekzemple, de Rubujo, Aŭstralio, Usono kaj 
eĉ de Ĥ inujo, kies lingvo kvankam estas ide ografo kiel la 
nia, tamen kies lingvo estas tre diferenca de Fnia en siaj 
elparolo kaj fi*azforad〇. Japanoj spertas sin mem embarasata 
por lerni eĉ unu fremdlingvon lerte, tial por lerni kelkajn 
fremdlingvojn postulas al ili multe da tempo kaj energio 
krom mono・ Ni kredas sub ĉi tiuj cirkonstancoj, ke 
Esperanto estas la savanto en la malbenita Babellando^ kie 
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multegaj lingvoj estas kontraŭ ese nce uzataj ・ Ciu ajn naciano, 
dank*al Dro Zamenhof, povas lerni Esperanton treege facile 
kaj per ĝi oni povas komprenigi unu la alian pli detale kaj 
laŭvole ol pei* iu ajn alia lingv〇.

Nun, jam ne ekzistas limoj inter nacilandoj・ Ĉiuj mon
danoj estas flatoj en la granda familia rondo kaj devas 
labori manon ce mano por la horn&ateca afero aŭ espe
rantismo sub la verda standardo en la esperantujo t・ e. 
Utopio tia, kian la nomo de ĉi tiugazeto bonege kaj ideale 
reprezenta s.

Ni kunvenu sub la verda standardo kaj antaŭen puŝu 
en Utopion・

Verda Utopio vivu por ĉiam !

T・ Matsuda, -
Del, de U. E. A. C^ara)

Odo pri Japaninoj
Jen iriza ĝenr* en Utopi,!
Jen floreto de fi lan t ropi* !
Jen gemaro pompa de magP !
Jen animo de *Tojokunir! 
Por eterno brilas ĉi, 
Kaj al ili restas AnVde Di\ 
しtam kiel la patrimoni1 !

J ŭgao.

Rim. *Tojokuni estas granda majstro de Uki joe (ĝenro) 
la epoko EDO.

en
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Bela urbo K joto.
Japanlando, mondekonata de antaŭ longe pro sia natura 

beleco kaj pro interesa popolo, estas alloganta la senliman 
atenton kaj la admiron de la tutamondaj eksterlandanoj al 
la mirinda progresado dum lasta duonjarcento. La centro 
de tiel bela naturpentra)o kaj samtempe la mezpunkto de la 
motivo, kiu kauzis tiel rimarkindan evoluon, estas Kjoto— 
la antikva cefurbo de Japan u j 〇.

Siĝo-doori, la ĉefa strato de Kioto.

La urbo, sur fruktdona kamparo kaj ĉirkaŭita de mon
tetoj, kiuj prezentas ĉarman scenon malsimilan je ĉiu 
sezono, estis dum pli ol mil jaroj la metropolo, kaj duono 
de la japana historio ja konsistas nur de la kroniko de Kjoto.

En la plej antikva tempo, lau moro, kiu malpermesis la 
la Imperian Regne s t ron resti en la sama palaco aparteni nta 
al sia patro, oni neniam povis havi konstantan ĉefurbon, sed 
translokigis metoropolon de loko al loko en diversaj provincoj, 
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post ĉiu tronado de nova Imperiestro・ Tamen la Imperiestro 
Kammu proklamis, ke Kjoto estu de nun ĉefurbo, fiksinte 
en la jaro 794, planon de reĝpalaco kies lconstruado estis 
plenumita post kvin jaroj・ De tiam Kjoto fariĝis ĉefurbo de 
nia lando daŭre ĝis 1869, kiam la Imperiestro Meiĝi trans
lokigis ĝin al Tokjo・ Kiel landcentro Kjoto montris sian 
netakseblan kapablecon en religio, beletristiko kaj belartoj 
krom politikaj aferoj kaj nuntempe eĉ kiel antikva ĉefurbo 
konservadas sian kulturan vivon, aŭ pliĝuste progresigis ĝin 
tre multe・

Je la mezo de la plejgranda insulo sur japana landkarto, 
oni povas vidi Kjoton maldekstre de la lago Biŭa kaj la 
nomo Kjoto mem signifas " ĉefurbon.51 La palacĝardeno 
lokiĝas nordmeze de la urbo, okupante vastan areon, ĉe kiu. 
staras grandaj palacoj ĉirkaŭitaj de alta muro el ŝtono kaj 
stuko, kun pentrinda perspektivo de malproksimaj montoj. 
(Vidu la bildon・ La fronta muro de la palacoj montriĝas). 
La muro havas kvin horizontalajn striojn de blanka argilo, 
kiu donas al ni belan aspekton・ しaŭ onidiro tiuj ci linioj 
simbolas kvin pajloŝnurojn, kiuj sin streĉis ĉirkaŭ tendloĝejon 
de la regnestro en la primitiva tempo. La sama ornamajo 
estas videbla stir muroj de famaj temploj intime rilatigitaj 
al la Imperiestra familio. La fronta pordego sur la bildo 
nomigas a Kenrei-mon (Pordo de saĝo kaj deco) kaj aliaj 
kelkaj pordegoj havas aukaŭ tiel aŭspiciajn nomojn.

Ciu palaco interne de la muro estas konstruita el elektita 
cipresligno kaj la tegmento kovras- sin per ŝelo de Isama arbo. 
Pentrinde eleganta estas la ekstervidiĝo de la konstrua)〇 kaj 
montras unu klasikan ekzempleron propran al japana mal
nova domkonstruart 〇・

Ŝajnas rimarkinde al alilanduloj, ke la tegmento estas 
tre granda kompare kun la tut〇.

—56——



VERDA UTOPIO

La plej grava palaco estas la i( Ŝiŝinden (Purpura pro
funda Ha!〇), kiu frontas sude kaj havas altecon da 70 coloj 
kaj longecon da 120 coloj. (En la bildo, malantaŭ la por- 
dego.) Interne sidas la u Miĉoodai H (Kurtenita Trono), sur 
kiu la Imperiestro regadis, sin direkta nte al sud 〇. Sur la 
latverkoj de tiu ĉi salonego pendiĝas pentrajoj de 32 hinaj 
saĝuloj, verkitaj de fama pentristo Sumijoŝi H iroj uki.・ En 
postaj jaroj tiu palaco nur servas kiel la ceremoniejo de 
tronad 〇・

ĜIŜINDENJ1 Imperia palaco en Kioto.

Citi un palacon ĉirkaŭas unu granda parko, plena de 
multspecaj arboj, pontoj, lanternoj kaj kapeloj, kaj sur la 
ekstrema rando stre&ĝas longa muro el ŝtono kaj tero,. El 
la arboj, japano plej ŝatas ĉiamverdan pinarbon kiel la sim
bolo de forta kredo kaj el la floroj, ĉerizfloron・ Bkmka kiel 
nubo, bonodora kiel parfumo pejzaĝo de ĉerizujoj reprezen
tas la animon de la japana popolo, ĉar ĝi elfloras plej bele 
kaj kadukiĝas kun rezoluteco, kiel japano kiu mortigas sin 
sur batalkampo kun tia sento kvazaŭ hejmeniri. Jen la fama 
poemo prezentanta japanan animon :—
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Al kio do similas vi,
Anim* de Sunleviĝa Tero ?

Similas vi en vero,
Al bonodor* de ĉerizflor,

En sunleviĝa la radi*・
En la printempo la ĉerizarboj en tiu ĉi korto montras 

por la urbano de Kjoto la plej ^atindan vidiĝon・ Apud la 
palaco trovĝias tiel multaj katedraloj, pagodoj kaj historiaj 
lokoj, dume en la ĉirkaŭurbo estas tiel belaj lokoj de intereso, 
ke oni povas trovi multe da tagoj objektojn indajn je vizito.

Vere ĉitiu palaco de Kjoto estas la plej granda sanktejo 
en tuta Japanujo kaj plie la centro de nacia adorad〇. Ciu 
japano deziras sin klini kun： profunda kortuŝeco antaŭ la 
jena palaco. La popolo kultas kaj estimas la Imperiali 
familion kaj la lasta virtplene amas Icaj edifas la unuan. Tiu 
bela kutimo karakterizas la landsistemon ke la popolo kaj 
la regnestro devenas de la sama sango kaj apartenas al unu 
parencar〇. Efektive la Regnestra familio estas la centra 
trunko de la ampleksa familio tutpopola kaj la landano estas 
lojalaga al ĝi kiel sia patron〇. Neniu maltrankvilo, nek 
malpaco sin aperigas inter niaj pacamaj nacianoj, kaj ni 
konvinkiĝas ke ĝuste tiu ĉi devas esti Ia plej ideala demo
kratio ・ Pli pacamaj estas ni ol iu ajn alia landano. Ni 
niavice neniam provokas militon volonte Nur kun justa 
kaŭzo ni estas devigataj preni armilon kontraŭ malamiko 
kaj la rezultato de batalado estas ĉiam favora al ni nur kial 
Dio estas kun justeco. Tiu ĉi kredo estas unu el la motivaj, 
fortoj, kiu igis Japanujon tiel prosperi kaj ludi sian gravan 
rolon en la tuta mondo.

H. Jagi. (Kjoto)

—58 —



VERDA UTOPIO

Strato Ginxa
de Ken Janagisaua・

Mari〇. Iom post tagmezo, Strato Ginza,
Vizaĝo de flora kolor 〇. Vizaĝo belega s uke raj e ・

Pala Chartreuse alodoranta de ie. Dolĉa viskozec〇.

Kiel serioza profi!〇・ Suko de frukto. Bela ludi!〇.

Ridinta sun〇. Koloriĝinta fumo. Haltitaj sandaloj por virino^ 
Nigraj okuloj kiujn polvo tusis delikate・ Maldensaj sukojn 

kaj delikata ruĝa silka］〇 ekalpuŝinta la okulojn.

Sinjoro eliranta de tabako-vendejo. La fumo de Havana^ 
Briletanta oro. Rigardo kun rideto. Ho ! Basko malordigata 
de blovanta vento.

IVs a long 'usay to Tipperary Juna lernanto kiu fajfante 
staras antaŭ la butiko de Filustrita poŝtokarto・

Emiraj Samnom Icaj ho, roza Beti Kompsom! *

Jes delikata signo de aero je malantaŭe・ Sin turninta la 
Ie rnan t 〇.

Jen vizaĝo de flora kolor〇・ Vizago belega sukera)e・

Marto, Ginga de Japanuj〇・ Kiel belega vetero. Kiel dolĉa 
printemp 〇・

Pli ol ili, kiel agrablaj ambaŭaj profitoj・ Juna printempo. 
Marto ・

El Japana lingvo tradukis 
Ĉepassant.

—59 —



VERDA UTOPIO

Vortoj de Abdul Baha
Kristo manifestis kaj tiel proklamis la feliĉega perfekteco 

la mondon por tiuj celoj,, ke la mondo de homaro fariĝu 
ĉiela mondo ;la surtera一dieca ;la malluma一lumigita ;la 
satana—anĝela ; ke unueco, harmonio kaj amo estu alportita 
al ĉiuj popoloj en la mondo; ke la esenca unuiĝo aperu, la 
fundamento de disiĝo estu pereigita, kaj fce porĉiama vivo 
kaj difavoro estu la rezuli〇.

Unuiĝo, harmonio kaj internacio estas la kaŭzo be vivo, 
•dum disiĝo kaj malinterkonsento estas la kaŭzo de morto. 
-* Kiam vi rigardas eii cio la ekzistecon, vi trovos, ke ĉiu 
kreitajo fondas vivon per la miksado de diferentaj elementoj, 
kaj kiam tiu ĉi kombina)〇 de la elementoj estas disigita, 
kaj unueco estas anstataŭita de mali nte rkon sento, tiu estajo 
mortas kaj neniigas.

(Daurigota) 
Trad・ el angla lingvo・

-K・F・

Honesteco
Neniam mi aŭskultis senatojn, nek deputatoj n ĉe nia 

^parlamentejo kaj tute ne volis kaj volas - eĉ auskulti ilin» 
Kaj dum la parlamento estas malfermita, mi pene rie alprok
simiĝis ĉirkaŭ tiu domeg〇・ Tio estas ne nur pro tio, ke la 
jparlamenestas ludado de la burĝaro, sed pro tio, 'ke antaŭ 
ĉio ĝi mem estas terura sensencaĵo・ Antaŭ ne longe venis 

；al mi unu el miaj amikoj, kiu ĵus aŭskultis la deputatojn, 
kaj raportis al mi: " eĉ en la parlamentejo la horloĝo, kiu 
pendiĝas ĉe la muro, ĝuste funkciadas.n Komprefieble, ĉi 
tiuj vortoj havas sencon, ke maŝino honeste funkcias eĉ en 
la loko, kie la burĝoj senhonte mensogadas・

Tradukis el japana lingvo.
K. Verda
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Ne kaŝu vian esperantistecon!
de Ajsaka ・

(メ1)Kiel vi fartas ?.......... Ho ! vi eksigis esperantiston,-
ĉu ne ?

(-B) Ne, ne! mi ne eksigas. Kial?
(J.) Vi do estas timema prezenti vian esperantistecoe 

al la publiko, ŝajnas al mi. Kaj ankaŭ eĉ al viaj hejmanojn 
み G ナcu ne ?

(2>) Volu ne serei al mi; mi neniam tion timas・ Mi. 
estas ' esperantisto kaj hejme kaj eksterhejme. Ĉu Mi nun 
al vi ne parolas Esperante ?

(/) Ha mi vidas, vi tiam fariĝas nur buŝa esperantisto^ 
)Tute ne ! mi ĝin praktikas ankaŭ en skribo, kiel 

miaj geamikoj bone scia s.
(J) Do, ja vi forigas esperantisto nur en buŝo kaj,, 

plumo.
(jB) Hodiaŭ vi ŝajnas al mi esti s t rangu ! 〇・

(力)(Jcun grava maniero) Kara samideano, ne fo rge san te- 
havi sur via brusto la Verdan Stelon, Ia signon sanktan de ni,, 
pacobatalantoj; ĝin portu kaj prezentu ke vi estas esperantisto» 
Ni nian esperantistecon devas publike prezenti ĉie kaj ĉiam, en 
silen  to, en marŝado kaj eĉ en dormad 〇・ Kaj tiu preze n to 
meritas kiel propagandilo kuraĝa Icaj vigla, kaj donas eternaix 
vivon al Esperant〇.
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Gazetoj Ricevitaj
La Revuo Orienta (No. 7. & 9). Organo de japana 

Esperanto-Jnstituto. Formato :16 x 24 cm・16 pmga monata 
•Gazeto en Esperanto kaj japana lingvo・ Jambono : En 2.2〇. 

Redakcio :14, Ŝin-ogaŭamĉi III, uŝigomeku； Tokio»
Libero (No. 3・ 4・ 5). Organo de Esperantista Grupo en 

Tria nacia kolegio. Formato :16x24 cm・ 16 paga hekto
grafita ilu s t rata. monata gazeto, tute en Esperanto. Jarabono : 
En・1.20・ Redakcio : H・ Jagi, Dai san kotogakko, Kioto,

La Espero (Junio), formato :16 x 24 qm. 8 paga monata 
gazeto por komencanto, redaktita japane kaj Esperante. Jara
bono :En.1.5〇・ Redakcio : Seikosha^ 3, Ebisuĉo, Minamiku, 
Osaka・

Verda Standardo (No. 8. 9.10). Organo de Ruĝa Espe
rantistaro en Hinujo. Formato : 33 x 40 cm・ 4p3&aduon-
monata gazeto, tute en Ĥina lingv 〇. Redakcio : 中華民 

國江蘇常熟北門.綠幟社。

Esperanto Triumfonta (No. 3ーー4) ĵurnalo internacia, 
universala, sendependa・ Eormato : 30 x 64 cm. 4 paĝa 
•duonmonata jurnalo, tute en Esperanto・ Prezo : unu numero 
3 fesp-kuponoj・ Eldonejo: Teo Jung, koln-Horrem, Ger
manujo.

The British Esperantist (Julio-Aŭgusto). Oficiala 
organo de Brita Esperantista Asoci〇. Formato 18X25 cm. 
16 paĝa monata gazeto, en Esperanto kaj angla lingvo, 
Jarabono : 5 ŝilingoj. Redakcio : 17, Hart street^ London
W. C. I.

Orienta stelo (No.1). Organo de Japana Bahajana 
Asocio, formato :16X24 cm・12 paga dumonta gazeto, tute 
■en japana lingv〇. Jarabono kun membrokotizo : En 1.00. 
Redakcio : Japana Bahajana Asocio,14, ulejo maĉi, Jocujaku, 
Toki 〇.
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Le Monde Esperantiste (Julio-Augusto). Universala 
organo absolute sendependa. Formato : 25X33 cjt!・ 8 paĝa 
monata gaz eto en Esperanto kaj Fran cli Lingv 〇. Jarabono : 
5 Frankoj・ Redakcio : 3, rue sophie-Germain, Paris-14e. 
Francujo.

Germana Esperantisto (Julio). Oficiala orga no de Ger
mana Espera nto-Asocio, Formato:18X25 cm；16 paĝa 
monata gazeto en Germana lingvo kaj Espera nto. Jarabono : 
15 Markoj・ Eldonejo kaj redaktejo : 40, struvestis, Dresden 1, 
Germanuj 〇 ・

Koresponda Fako
Unu Linio: Sen 0.40 (4 respondkuponoj)—Rabato da 10%. 
por 3 enpresoj kaj 25% por 12 enpresoj・
Mallongigoj : L. = Letero. P.=Poŝtkarto. M. = Poŝt
markoj ・ FI・=Poŝtkartoj ilustr让コj・ E = Esperantano・ 
Sro. Kozo Vedaj Dai san kotogakko, Kioto, Japanujo? 

Deziras interŝanĝi M. PI.
Sro. Jukimoto Nagamacu, Dai san kotogakko, Kioto, 

Japanujo, Deziras korespondadi, kun tutmondaj samideanoj・
Sro. Joŝicugu Okamoto, Dai san kotogakko, Kioto, 

Japanujo, Deziras korespondadi kun tutmondaj samideanoj 
nur per PI. montranta vidaĵon aŭ moron, pretere pentr让an.

Sro Joŝio Joŝimaĉi, Dai san kotogakko,Kioto, Japanujo, 
Deziras korespondadi kun tutmondaj samideanoj pri malnova 
literaturo kaj belarto, kaj estos dankema al tiu, kiu bonvolus 
sendi bildojn de antikvaj skulptajoj aŭ ruinajo・

Sro・ Hideo Jagi, Dai san kotogakko, Kioto, Japanujo, 
Deziras korespondadi kun ĉiulandaj samideanoj pri popola 
moro kaj esperanti sta movad 〇.

Sro Tadaŝi Aĵsaka (jurnalisto), 779, Punao, Hamadera, 
Osaka, Japanujo, deziras interkorespondadi pri Esperanta, 
socia kaj labora problemoj kaj interŝanĝi PI. E.

——63



VERDA UTOPIO

大

正

十

年

九

月

五H
B
-
a

ゝ

大

正

十

年

九

月

十

日

發

行
=

印

用

大

め

市

因

躺

町

堀

通-

丁

鼬

六

番

耐

■

・
斤a
D
s

央
版X
X
A

二九
!
！
！  

發

行

所

ヴ

ェ

ル
«

・
ウ
ト
ビ
ー
オM
 

大
阪
市
南
區
上
本
町
七
丁
目
五
二
六
五


